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Interpellation om det fasta telenätet gällande Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Carola Lidén och Mari‐Anne Björn (C) anför följande i en interpellation
2011‐10‐18 till kommunstyrelsens ordförande.
Telia har börjat nedmontering av det fasta telenätet och även kommit ut med
första listan på deras nedmonterings turordning. Detta utan att säkerhets‐
datera det mobila nätet eller att undersöka om uppkopplingen på säkerhets‐
larmen fungerar.
I Luleå stadskärna fungerar inte det mobila nätet 100 procentigt. Nu tror ingen
att nedmonteringen når städerna och inte i första hand, utan det gäller vår
landsbygd. Första åtgärden från Telia är att montera ned det gamla koppar‐
nätet och sedan fortsätta nedmontering av övriga nätet.
På landsbygden i Luleå kommun fungerar den mobila täckningen inte
tillfredsställande. Orrbyn, vägen från Melderstein till Vitå, Boden från
Niemisel, Klöverträsk med flera saknar täckning helt eller delvis.
Problemet är att vara utan fast telefon och dålig täckning för det mobila,
medför att säkerheten för de boende påverkas. Ytterligare en bieffekt är att
trygghetslarmen inte fungerar tillfredställande för våra äldre medborgare som
behöver den tryggheten. Ny teknik saknas eller om den finns så erbjuds inte
kunderna att få tillgång till den.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa frågan till kommunstyrelsens
ordförande Karl Pedersen.
Har kommunen varit i kontakt med Telia angående att den mobila täckningen
inte är tillfredsställande för stora delar av Luleås landsbygd, samt finns det
någon handlingsplan om problem uppstår?
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att interpellationen får ställas

‐
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.
_____
Karl Petersen lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Telia har inlett ett arbete, projekt Teknikskiftet, som innebär att delar av det
fasta nätet, långa stolplinjer och små telestationer, ersätts med fast mobil
telefoni. Det gäller nät (telestationer) med stort renoveringsbehov och som
inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att underhålla. Arbetet är planerat att
pågå i ungefär fem år med start 2010 och berör ca 50 000 hushåll och företag i
Sverige. I Norrbotten berörs samtliga 14 kommuner.
I samband med Telia start av projektet Teknikskiftet erhöll IT Norrbotten, som
ägs av Norrbottens samtliga 14 kommuner, däribland Luleå kommun och
Norrbottens läns landsting i uppdrag att bevaka Telia Teknikskiftesprojekt om
hur det fortlöper inom regionen Norrbotten.
I och med projektet Teknikskiftet går trygghetslarmen från analog till digital
teknik. Trygghetslarmen måste därför gå i fas med nedläggningar och
införande av digital teknik. Detta innebar att IT Norrbotten även fick i
uppdrag att se över möjligheterna att införa digitala trygghetslarm.
En av fördelarna med att IT Norrbotten erhöll uppdraget var att man inom
regionen mycket tidigt kunde upptäcka brister med både införande av
tekniken samt teknikprodukterna i sig. I och med detta startades en intensiv
lobbying verksamhet för att påtala de bister som uppstod till Telia, ansvarig
myndighet, departement, riksdag och regering. I samband med detta har Telia
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backat och insett att projektet Teknikskiftets ersättningsprodukt, information,
m.m. haft allvarliga brister samt upprättat en åtgärdsplan på närmare 15 talet
punkter.
Avseende mobiltelefoni så har IT Norrbotten även haft överläggningar med
Telia om att förstärka sitt mobilnät i områden där det finns brister avseende
täckning. Telia mobila enhet har ej visat något intresse för det då man för
närvarande prioriterar införandet av 4G inom länet. Dock kan en förstärkning
ske av det mobila nätet om man inte kan få en tillräckligt bra funktionalitet
inom Teknik‐skiftesprojektet. Detta blir då ytterst en aktivitet i projektet.
Förutom Telia förs även diskussioner med övriga mobiltelefonileverantörer i
Norrbotten såsom Telenor och Tele2 för att de skall bygga ut sina nät så att vi
får konkurrens i Norrbotten och ökad valfrihet för både individer och
företagare.
Förutom telefoni via det fasta nätet, mobilnätet pågår nu en inventering av de
hushåll som inte har en bredbandsanslutning av minst 1 Mbit/s. Ett alternativ
är att även få möjlighet till telefoni via bredband sk IP telefoni.
Ett projekt har startats upp inom Luleå och Boden omkring sk byaprojekt för
att bygga ut bredbandsnätet inom kommunen. I Luleå handlar det om byarna
Sundom, Brändön, Selet, Niemisel, Hollsvattnet, Avan och Smedsbyn. I
dagsläget har en ansökan om bidrag via Spira (liderområde för
landsbygdsutveckling) lämnats in som syftar till att finansiera förstudier för
införande av bredband i dessa byar.
IT Norrbotten har även en handlingsplan för hela Norrbotten och speciellt
landsbygd‐glesbygd om det skulle finnas fortsatta brister inom Telia
Teknikskiftesprojekt. Ett exempel är de extraordinära åtgärder som vidtogs i
byn Gemträsk i Bodens kommun. Där problemen nu är åtgärdade.
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Genom vårt lobbyarbete är nu både Telia och ansvarig myndighet PTS och IT‐
ministern medvetna om vad som förväntas av dem i förhållande till
lagstadgad rättighet avseende både telefoni och bredband enlig Lag om
elektronisk kommunikation (LEK)
Dock fortsätter IT Norrbotten på uppdrag av samtliga kommuner i
Norrbotten och Norrbottens läns landsting att bevaka och agera i frågan om
komplikationer uppstår inom någon geografisk del i Norrbotten.
Som beskrivits ovan pågår det ett omfattande arbete för att bevaka frågor som
rör det fasta och mobila telenätets täckning inom Luleå kommun, och med
hänvisning till detta anser jag härmed att interpellationen är besvarad.
Interpellanterna tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
‐
anse interpellationen besvarad.
_____
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